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Drängsered, Hylte kommun 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
 

 

Upprättad 2015-02-02 

 

 

PLANENS SYFTE  

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Skogsgård 1:10 i Hylte-

bruk. Syftet med planarbetet är att möjliggöra användning och utveckling av fastigheten 

Skogsgård 1:10 efter försäljning från kommunal skola till privat ändamål. Detta kräver att 

användning ”A – Område för allmänt ändamål” i gällande byggnadsplan ändras till nuvarande 

användning för bostad, kontor, handel och vandrarhem. Syftet är också att möjliggöra 

avstyckning av en fastighet för ett enbostadshus från Skogsgård 1:10. 

SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-12-09 (§ 129) att godkänna planförslaget för sam-

råd i enlighet med äldre plan- och bygglagen 5:11 och 5:15. Syftet med samrådet är att 

förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Planen handläggs 

med enkelt planförfarande. 

Samråd har pågått under tiden 2014-12-17 – 2015-01-14. Under samrådstiden har planför-

slaget varit tillgängligt på kommunens hemsida, och i kommunhuset (under kontorstid), 

Storgatan 8, Hyltebruk, dels i entrén, dels på samhällsbyggnadskontoret. Brev med infor-

mation och planhandlingar har sänts till sakägare enligt fastighetsförteckning upprättad 2014- 

11-12 av Lantmäteriet i Halmstad, samt till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.  

Under samrådstiden har 10 yttranden kommit in. Dessa presenteras i denna samrådsredo-

görelse med all saktext kopierad direkt från dokumenten, följt av samhällsbyggnadskontorets 

kommentar. Därefter har kommunens ställningstagande inför det fortsatta planarbetet 

sammanfattats, och en namnlista på de sakägare som inte fått sina synpunkter helt tillgodo-

sedda. Angivet datum är ankomstdatum.  



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2(9)  

1. LÄNSSTYRELSEN, 2015-01-16 

Synpunkter: 

 
 

Kommentar: 

Noteras. 

2. ÖVRIGA CENTRALA OCH REGIONALA INSTANSER 

Lantmäterimyndigheten, 2015-01-15 

Synpunkter: 

 

Kommentar: 

Noteras. 

Kulturmiljö Halland, 2015-01-13 

Synpunkter: 

 

Kommentar: 

Noteras. 
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Skanova, 2015-01-15 

Synpunkter: 

 

Kommentar: 

Noteras. 

Eon Elnät AB, 2015-01-08 

Synpunkter: 
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Kommentar: 

Tillgodoses genom att: 

 Egenskapsbestämmelsen u (marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska 

ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan 

hindra eller försvåra bibehållandet av ledningarna), på plankartan kompletteras enligt 

E.ons karta över befintliga ledningar, och i planbestämmelsen under rubrik ”Villkor 

för lov” ändras ”ledningar” till ”VA-ledningar och elektriska starkströms-

anläggningar”.  

 

3. SAKÄGARE, NÄRBOENDE M FL 

Skogsgård 1:14 (Dorthe och Per Larsen) 2015-01-15 

Synpunkter: 

 

Kommentar: 

Trädfällning på den egna tomten kräver inga tillstånd om det inte i gällande detaljplan finns 

krav på marklov för trädfällning, vilket inte är fallet här. 

Planläggningen bekostas i sin helhet av fastighetsägaren till Skogsgård 1:10, och kostar 

således inte någon annan part något. 

Det är fullt förståeligt att fastighetsägarna på Skogsgård 1:14 skulle föredra att området kring 

den egna fastigheten förblir oförändrat. Detta har man dock aldrig några garantier för om man 

inte köper den omkringliggande marken. Önskemålen ser olika ut och många fastighetsägare 

vill på olika sätt utveckla sina fastigheter genom att bygga till, bygga nytt eller avstycka, vil-

ket prövas genom bl.a. bygglovsprövning och/eller planläggning med detaljplan. Bebyggelse-
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utveckling är något som samhället generellt ser positivt på, under förutsättning att det inte 

skapar betydande olägenheter för omgivningen, t.ex. buller, skuggor, föroreningar etc. 

Gränsen för sådana olägenheter har prövats i många rättsfall och generellt har inte oförändrad 

utsikt betraktats som ett tillräckligt skäl att förhindra bebyggelseutveckling. Vidare är fastig-

heten Skogsgård 1:10 så stor att det bedöms som rimligt att avstycka föreslagen villatomt från 

denna, på samma sätt som Skogsgård 1:14 en gång avstyckades från densamma, särskilt med 

tanke på att den ligger i ett villaområde. Ett ”prickat” område (mark som inte får bebyggas) 

om 4 meter har lagts ut mot fastighetsgränsen, vilket medför att föreslagen ny bebyggelse 

håller ett normalt respektavstånd mot Skogsgård 1:14.  

Det är bra att ägarna på fastigheten Skogsgård 1:14 inte upplever att det finns några dagvat-

tenproblem på fastigheten. Planförslaget minskar risken för framtida dagvattenbelastning på 

fastigheten, som en konsekvens av förslagen dagvattenhantering. Därmed inte sagt att detta 

varit huvudsyftet med förslaget eller att det uppväger övrigt som av fastighetsägaren uppfattas 

som negativt.  

Övriga synpunkter om vad som är riktig verksamhet etc. bedöms inte som relevant i 

planärendet.  

Sakägarens synpunkter noteras, men föranleder av ovan angivna skäl ingen ändring av 

planförslaget. Framförda synpunkter har således inte tillgodosetts, se avsnitt 7. Se även 

kommentar till Skogsgård 1:3, 1:4, 1:5 m.fl. 

 

Skogsgård 1:3 (Ing-Mari Grimberg), Skogsgård 1:4 (Daniel 
Jacobsson), Skogsgård 1:5 (Thorbjörn Nilsson), Skogsgård 1:9 
(Conny Eliasson), m.fl. (se nedan), 2015-01-12 

Synpunkter: 
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Kommentar: 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av Skogsgård 1:10 i enlighet med nu-

varande användning samt avstyckning av en villatomt. Nuvarande användning ”A” (allmänt 

ändamål) borde ändrats redan vid försäljningen av fastigheten till privat ändamål, men av 

okända skäl blev detta inte gjort. När fastigheten nu planläggs är syftet att rätta till detta och 

att skapa en rimlig utvecklingsmöjlighet för fastigheten, på samma sätt som vid all annan 

planläggning. Användningen medger ”BKHR” (bostäder, kontor- och konferensverksamhet, 

detaljhandel och tillfällig övernattning), vilket överensstämmer med nuvarande verksamhet 

och exploatörens önskan. Handelsändamålet går inte att avgränsa ytterligare då det inte finns 

någon antagen handelspolicy i kommunen. Att som planläggande myndighet reglera vad som 

är ”verksamhet som verkar i utvecklande syfte för samhället” eller inte, är inte förenligt med 

plan- och bygglagen. 

För att försäkra sig om att tillkommande bebyggelse får en enhetlig utformning, har kommun-

en i denna plan valt att styra antal byggnader, placering, fasadmaterial, byggnadshöjd, nock-

höjd och takvinklar i högre grad än vad som är brukligt. Utöver detta har marknivåer, mark-

ens genomsläpplighet m.m. reglerats. Efterlevnaden av bestämmelserna följs sedan upp vid 

bygglovsprövning och bygganmälan, liksom vid all byggnation.  

Den byggrätt som tillkommit i förslaget har begränsats till: utbyggnad av huvudbyggnaden 

mot baksida och obebyggd mark mot öster; max två stugor på bakomliggande mark, samt; en 

normalstor villa med tillhörande garage. Med tanke på fastighetens storlek (>10500 kvm) får 

den sammanlagda byggrätten på 1730 kvm (inklusive befintliga byggnader), eller 16 % av 

tomtarean, anses som begränsad.  

Carporten som åsyftas har giltigt bygglov, vilket inte kan upphävas med en detaljplan.  

När det gäller önskemålet om att all handel ska ske inomhus, så går det i en detaljplan endast 

att reglera vilken typ av verksamhet som får förekomma på fastigheten, inte om denna verk-

samhet ska ske inomhus eller utomhus. De verksamheter som förslås medger parkering i 

anslutning till dessa. Men parkering är till sin karaktär tillfällig, och om bilar står parkerade 

under en längre tid är det istället fråga om upplag. Både parkeringsplatser (gäller inte en- och 

tvåbostadshus) och upplag kräver bygglov, enligt plan- och byggförordningen 6:1-2, och det 

är vid bygglovsprövningen som nämnden tar ställning till om det är lämpligt eller inte. Frågan 

om eventuella upplag i pågående verksamhet regleras alltså inte genom detaljplan, utan 

genom bygglov. Om parkering övergår till upplag, måste bygglov sökas för detta, och om inte 

så sker kan nämnden förelägga om att ta bort upplaget och återställa marken.  

De samlade synpunkterna noteras, men föranleder av ovan angivna skäl ingen ändring av 

planförslaget. Framförda synpunkter har således inte tillgodosetts, se avsnitt 7. Se även 

kommentar till Skogsgård 1:14. 

 

4. ORGANISATIONER, INTRESSEFÖRENINGAR, M FL 

Drängsereds samhälls- och bygdeförening, Drängsereds 
hembygdsförening, m.fl., 2015-01-12 

Synpunkter: 

Se ovan, under Skogsgård 1:3, 1:4, 1:5 m.fl. 
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Kommentar: 

Se ovan, under Skogsgård 1:3, 1:4, 1:5 m.fl. 

 

5. KOMMUNALA INSTANSER INKL. BOLAG 

Barn- och ungdomsnämnden, 2015-01-12 

Synpunkter: 

 

Kommentar: 

Noteras. 

Arbets- och näringslivsnämnden, 2014-12-19 

Synpunkter: 

 

Kommentar: 

Noteras 

Miljöenheten, 2015-01-12 

Synpunkter: 

 

Kommentar: 

Noteras. 

 

6. REVIDERINGAR OCH FORTSATT HANDLÄGGNING 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att planförslaget, med utgångspunkt från inkomna syn-

punkter, revideras enligt följande: 

 Egenskapsbestämmelsen u (marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska 

ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan 

hindra eller försvåra bibehållandet av ledningarna), på plankartan kompletteras enligt 

E.ons karta över befintliga ledningar, och i planbestämmelsen under rubrik ”Villkor 

för lov” ändras ”ledningarna” till ”VA-ledningar och elektriska starkströms-

anläggningar”.  

Efter planförslaget reviderats enligt ovan, föreslås att sakägare, myndigheter m.fl. underrättas 

om planförslaget och ges tillfälle att under två veckor granska det och lämna synpunkter, 

enligt ÄPBL 5:15 och 5:18.  
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7. NAMNLISTA 

Följande sakägare har kommit in med skriftliga synpunkter som helt eller delvis inte har blivit 

beaktade i förslaget till revideringar: 

- Dorthe och Per Larsen, Skogsgård 1:14 

- Ing-Mari Grimberg, Skogsgård 1:3 

- Daniel Jacobsson, Skogsgård 1:4 

- Thorbjörn Nilsson, Skogsgård 1:5 

- Conny Eliasson, Skogsgård 1:9 

- Drängsereds samhälls- och bygdeförening, Drängsereds hembygdsförening, m.fl. 

Av dessa är det fem sakägare som har rätt att besvära sig över ett senare antagande av 

planförslaget, och kommer få ett meddelande med besvärshänvisning efter antagandet: 

- Dorthe och Per Larsen, Skogsgård 1:14 

- Ing-Mari Grimberg, Skogsgård 1:3 

- Daniel Jacobsson, Skogsgård 1:4 

- Thorbjörn Nilsson, Skogsgård 1:5 

- Conny Eliasson, Skogsgård 1:9 

 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

 

Mats Andresen     

Samhällsbyggnadschef 

 

Underlaget framtaget av Pernilla Jacobsson, planarkitekt (konsult).    

 
 


